SZENTMISE – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

 COMMUNIO: Aufer a me (Zs. 118,22; 118. zs.) – GH 388

 INTROITUS: Si iniquitates (Zs. 129,3–4. 1–2) – GH 384
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<ôþù-5---rR3---2---,--2---3t---3-!---3---2---1---wW1---ñ--:--1---1---2---3---wW1Q0---0--.
e - lőt- ted? De ná- lad ke-gyelem vagyon, Iz- rá- el Is - te - ne!
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 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Ecce quam bonum (Zs. 132,1. 3) – ÉE 628; GH 385

ÍME, † mily jó és mily gyönyö/rűséges * a testvéreknek e/gyütt lakozni. ÍME…
 ! Olyan az, mint a magasból jövő harmat, * mely lehull a Sion /hegyére. A
TESTVÉREKNEK E/GYÜTT LAKOZNI. ÍME…
 ALLELUIA: Qui timent Dominum (Zs. 113,11) – ÉE 436/GH 559; ÉE 628/GH 386
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ku-ta-tom, ó,

U-ram! A te bi-zonysá - ga - id

(1. t.)

 Kik félik az Urat, őbenne /bíznak, * ő segítőjük és oltalmazójuk /örökké.

 OFFERTORIUM: Recordare mei – GH 387 (vagy helyette: ÉE 192)

BENNED BÍZIK, ISTEN, benned bízik lelkem, – csak tenálad nyugszik, Uram,
az én szívem, – aki irgalmaddal fölemeltél engem, – mit a Sátán elvett, viszszaadtad nékem.
2. Kész most az én szívem neked énekelni, – jóvoltodért kész most nagy hálákat adni, – szent nevedet immár zászlójára írni, – zengő citerával jó reggel
áldani.
3. Énekszóval zengem műveidet, Isten, – valljon minden ember minden nemzetségben, – mert irgalmad erős fenn a magas égben, – mindörökké ragyog el
nem múló fényben.

ne- kem
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gyönyö-rű- sé-gem. (1. t.)

/

Zs.: A mélységekből kiáltok hozzád, ó, Uram, * Uram, hallgasd meg az én /szómat! (Ant.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

AL- LE - LU - JA.

 SANCTUS – AGNUS DEI

/

*

/

Zs.: Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak.
2. Boldogok, kik az ő bizonyságaira /figyelnek, * teljes szívükből kere/sik őt. (Ant.)
3. Vedd el a gyalázatomat, amelytől /rettegek, * mert ítéleteid /kedvesek.
4. És tágas téren /járok, * mert a te parancsolataidat /keresem. (Ant.)
5. Szálljon reám a te könyörületességed, hogy /éljek, * mert a te törvényedet örömmel /szemlélem. 6. Minden tanítómnál okosabbá /lettem, * mert a te bizonyságaidban elmél/kedem. (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 163)

ITT JELEN VAGYON AZ ISTENNEK FIA, – itt jelen vagyon feláldozott Bárány, –
itt jelen vagyon erős, igaz Isten: – a Jézus Krisztus.
2. Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk, – itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk,
– itt jelen vagyon Vigasztaló társunk: – a Jézus Krisztus.
3. Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, – itt jelen vagyon a mennyei Fölség, – itt
jelen vagyon fényes Világosság: – a Jézus Krisztus.
4. Itt jelen vagyon váltságunknak Napja, – itt jelen vagyon bűnünk megrontója, – itt jelen vagyon szeretetnek lángja: – a Jézus Krisztus.
5. Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk, – itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
– itt jelen vagyon lelki bátorítónk: – a Jézus Krisztus.
6. Adja minékünk az ő szent országát, – hogy megláthassuk szentséges lakását, – angyali karból tiszta, szép orcáját, – és ő szent Atyját. Ámen.
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 226)

MENNYORSZÁGNAK KIRÁLYNÉJA, – irgalmasságnak szent Anyja! – Élet, édesség, reménység! – Üdvözlégy, szép Szűz Mária!
2. Évának árva fiai, – számkivetett maradéki, – siralminak örökösi, – sok nyavalyáknak hajléki.
5. Ó, édes Szűz, irgalmadat, – mutasd meg kegyes voltodat, – holtunk után szent
Fiadat, – mutasd meg boldogságodat!

